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1. Warunki rozwoju polskiej wojskowości
Rzeczpospolita położona była na pograniczu szeroko rozumianego
Wschodu i Zachodu. Docierały więc do niej różne wpływy. To sprzyjało
wykształceniu się oryginalnej sztuki wojennej, która była syntezą tych
trendów, dostosowanych do polskiego pola walki. Wobec silnego
oddziaływania Wschodu model zachodnioeuropejski nie trafił do nas w
całości, jak być powinno. Jednak już w początkach XVI wieku mamy
przejście od systemu feudalnego, czyli oparcia obronności na pospolitym
ruszeniu, do wojsk zaciężnych1, co było typowe dla patentu zachodniego.
Przemiana ta w końcu musiała nastąpić w obliczu nowych wyzwań
nowożytnego pola walki. Jednak charakterystyczne jest to opóźnienie w
stosunku do państw przodujących w tej dziedzinie. Wpływ na taki stan
rzeczy miał na pewno charakter struktury społecznej państwa polskiego
oraz ukształtowanie terenu, preferujące walkę w oparciu o jazdę. Nowe
potrzeby pola bitewnego na Zachodzie wymuszały reformy, zaś w
Rzeczpospolitej wszystko zostawało po staremu. I właśnie prócz
osławionego konserwatyzmu polskiej szlachty pewien wpływ na to miało
wspomniane już wyżej ukształtowanie terenu. Bowiem całe połacie
wschodniej Europy pozbawione były miast, które należało zdobywać, a
walka odbywała się w otwartym polu. Pozbawione zarówno przeszkód
naturalnych, jak i sztucznych, stanowiło doskonałe warunki do użycia
jazdy. Decydowała dynamika i gwałtowne manewry, a ufortyfikowane
1

J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, Warszawa 1972, s. 276.
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ośrodki odgrywały zupełnie drugorzędną rolę. Jeśli dochodziło już do
oblegania twierdz, to brano je najczęściej głodem. To z reguły
wystarczyło, więc duże masy piechoty nie były potrzebne. Nie kształcono
też z początku specjalistów w tej dziedzinie, a większe osiągnięcia na tym
polu były dopiero w XVII wieku2.
Jeśli zaś chodzi o strukturę społeczną, to mamy tu wyraźnie
dominującą rolę szlachty a słabe, upośledzone mieszczaństwo 3. To zaś
bardziej upodabniało Rzeczpospolitą do Wschodu. Rycerski rodowód tej
szlachty sprawiał, że utrwaliło się przekonanie, iż to na niej spoczywa
obowiązek obrony ojczyzny, a decyzje o użyciu tej formy walki zapadały
na sejmie, zdominowanym przez nobilitas4. Inne stany miały niewiele tu
do powiedzenia, a ich rola w wysiłku obronnym raczej malała, co było
tendencją całkowicie odwrotną niż na zachodnim teatrze wojny. Przemiany
te trafnie wyraził to T.M. Nowak i J. Wimmer: „Charakteryzowała je
przede wszystkim przewaga plebejskiej piechoty nad rycerską jazdą,
rozpowszechnienie i stały wzrost znaczenia broni palnej na polu walki
oraz oparcie się na systemie wojsk zawodowych, opłacanych z funduszów
państwowych”5. Walka szlachty w obronie państwa uzasadniała przyznane
przywileje. Stąd mamy cały czas pospolite ruszenie jako podstawową
formę wojska. O ile w średniowieczu spełniało to swoje zadanie, o tyle u
progu Odrodzenia stawało się przeżytkiem. Jedynie podczas wojny na
2

Kwestię tę szczegółowo analizuje T.M. Nowak, Problem stosowania broni palnej przy obronie i zdobywaniu umocnień przez wojska

polskie, [w:] „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 12, cz. l, Warszawa 1966. Mimo przykładów na różnorodność form zdobywania twierdz
w Rzeczpospolitej, podstawą była bitwa w polu, która najczęściej decydowała o tym, co stanie się z twierdzą.
3

W Rzeczpospolitej nie było aż takiego rozkwitu gospodarki towarowo-pieniężnej i miast, jak to działo się na Zachodzie, dzięki czemu

można było pokonać feudałów i scentralizować państwo (T.M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981, s. 229).
4

K. Olejnik, Stefan Batory 1533-1586, Warszawa 1988, s. 104.

5

T.M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża... , s. 229.

8

Tomasz Zackiewicz - Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego, Tom II: Aspekt teoretyczny – część 1

terytorium Polski mogło odegrać jakąś rolę. Na długie wyprawy za granicę
zupełnie się nie nadawało, a zwłaszcza do nowych form walki jak np.
oblężenie. Do tego wymagano już ludzi z pewną wiedzą, czyli
specjalistów. A tymczasem pospolite ruszenie, trzon systemu obronnego,
zamiast uzawodowienia przeżywało rozkład. Związane to było w pewnym
stopniu z przemianami ekonomicznymi i społecznymi, a zwłaszcza z
rozwojem gospodarki folwarcznej. Szlachta zaczęła dbać bardziej o swoje
majątki, czyli o wzrost produkcji rolnej swych folwarków, i coraz bardziej
niechętnie myślała o uczestniczeniu w wojnie, co przecież wiązało się z
opuszczaniem majątku i oderwaniem się od zajęć gospodarskich 6. Mimo
tej negatywnej tendencji, wojny XV i XVI wieku stały się okazją do
ciągłego udoskonalania form organizacyjnych wojska oraz jego taktyki
walki7. Jednak związane to było głównie z wojskami zaciężnymi, które
były wciąż nieliczne. Rozluźniała się dyscyplina w pospolitym ruszeniu, a
wprowadzenie broni palnej wymagało od żołnierza dużo większych
kwalifikacji niż szlachta z reguły posiadała. Nie radziła sobie z
twierdzami, ale też z takim przeciwnikiem jak Tatarzy i Wołosi, bowiem
stanowiła przeważnie ciężkozbrojną jazdę8. Przeciwnik z kresów
południowo-wschodnich nie był silny, ale dokuczliwy i to głównie dzięki
niemu wojskowość Rzeczpospolitej zmieniała się. Zmiany w polskiej
wojskowości nie tyle zostały spowodowane przez starożytne traktaty, co
zostały wymuszone utarczkami z lekką jazdą typu wschodniego. Moim

6

J. Sikorski, Zarys..., s. 275

7

K. Olejnik, Stefan Batory..., s. 100.

8

J. Sikorski, Zarys..., s. 275
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zdaniem był to najważniejszy czynnik kształtujący sztukę wojenna
państwa polsko-litewskiego do czasów batoriańskich.
W ówczesnej Rzeczpospolitej spotykało się jednak i bogate ośrodki
miejskie, które stać było na własną niezależną politykę, zwłaszcza, że
polskie siły nie były w stanie jej ograniczyć. Środki obrony w tym czasie
górowały nad środkami ataku i miasta te przestały obawiać się wojsk
królewskich. Za przykład mogą posłużyć porty (Gdańsk, Elbląg) oraz
zamożne twierdze pruskie. Były one w stanie zaciągać własne wojska
zaciężne, co tylko wzmacniało ich autonomię. To stąd promieniowała
zachodnia sztuka wojenna. Ważny był tu także sam Kraków, który był
ważnym ośrodkiem rzemieślniczym i miejscem spotykania się różnych
„szkół” wojskowości9. Wydaje się jednak, że wpływ tego był o wiele
mniejszy niż rozwiązania orientalne.
Także ośrodki pozostające za granicą miały coraz doskonalsze
fortyfikacje. Postępowało to równolegle wraz z rozwojem artylerii, co
powinno być ostrzegawczym sygnałem dla wojskowości Rzeczpospolitej.
Coraz więcej też fachowców zajmowało się tą dziedziną na Zachodzie, a
według mnie przełomem tu było dzieło Albrechta Dürera „Etliche
Underricht zur Befestigung der Stett, Schloss und Flecken”, wydane
drukiem w roku 152710. Pisano również inne traktaty, poszerzające tę
wiedzę, jednak te dzieło wydaje się kluczowe. Powstała tzw. „wojskowość

9

W samym Krakowie miało być około 500 mistrzów różnych specjalności. Z wojskowości ważni są: gladiatores (miecznicy), cultellifabri

(nożownicy), sellatores (siodlarze), kowale, ślusarze i płatnerze (armifices, armorum politores), pixidarii (rusznikarze). Rzemieślnicy ci mieli polskie
pochodzenie, ale byli też przedstawiciele np. z Siedmiogrodu i Norymbergi. (Cracovia Artificum 1501-1550, z. 3, wyd. M. Friedberg, Kraków 1948,
s. 24 i 538.) Mamy więc tu podobieństwo do ośrodków włoskich, w których liczne cechy produkowały dużo uzbrojenia na potrzeby wojska.
10

J. Sikorski, Zarys..., s. 259.
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renesansowa”,

która

zatraciła

całkiem

elementy

średniowieczne 11.

Charakterystyczne jest, że w Rzeczpospolitej w tym czasie brakowało
podobnego dzieła, które by wyszło spod ręki rodzimych specjalistów. Były
tutaj „podręczniki” i publikowane porady12, ale nie nabrało to takiego
znaczenia jak zachodnioeuropejskie dzieła.
Moim zdaniem zarówno pod względem dominacji jazdy jak i słabej
sztuce fortyfikacyjnej nasza wojskowość podobna raczej była do tego, co
działo się na Wschodzie. I stan ten, mimo pewnych modyfikacji i
nawiązań do sztuki wojennej Zachodu, trwał do czasów panowania
Stefana Batorego. Reformy tegoż władcy nieco usprawniły polskolitewską wojskowość, dodając mocniejsze akcenty zachodnie, chociaż
tradycja jagiellońska nie została naruszona w swej zasadniczej części.

11

K. Olejnik, Stefan Batory..., s. 99.

12

W Rzeczpospolitej powstało bogate piśmiennictwo wojskowe, ale raczej odnosiło się to do drugiej połowy XVI wieku i bazowało na

rodzimej wiedzy utrwalonej przez praktykę walki (Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1982, s. 181.
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2.

Wojskowość

Rzeczpospolitej

a

europejscy klasycy sztuki wojennej
Renesans wprowadził wiele rewolucyjnych zmian w życiu ówczesnych
ludzi Zachodu. Inna stawała się też sztuka prowadzenia wojen.
Rozpoczęło się „odkurzanie” starożytnych traktatów wojskowych, z
których czerpano wiele rozwiązań. Zmiany zapoczątkowała w XIV wieku
Italia, będąca spadkobiercą klasycznej spuścizny. Od tego czasu feudalne
rycerstwo ustępowało na rzecz modelu armii burżuazyjnej. Na
wojskowość wpłynął charakter podzielonego, z wieloma silnymi miastami,
państwa włoskiego. Wczesna zamożna burżuazja miała w swych rękach
ogromne środki finansowe, co umożliwiało jej prowadzenie własnej
niezależnej polityki, podpartej wojskiem. Gospodarka towarowo-pieniężna
spowodowała, iż powstały zupełnie inne armie niż w średniowieczu 13. Cała
ta nowa wojskowość oparta była na traktatach, w których zachodni
teoretycy wojskowości dopatrywali się schematów do praktycznego
zastosowania na nowożytnym polu walki. Występowała tu też coraz
ściślejsza specjalizacja, bowiem wojskowość stała się obiektem badań i
doświadczeń empirycznych. Natomiast charakterystyczną cechą polskiej
wojskowości był brak schematu, a podstawowym atutem stała się jej
uniwersalność. Decydowała tu w głównej mierze praktyczność, a nie
teoretyczne wywody, których wiele spotykało się na Zachodzie.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy było to, iż towarzysz znał podstawowe
13

E. Razin, Historia sztuki wojennej, t.2, Sztuka wojenna okresu feudalnego, Warszawa 1960, s. 561-563.
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procedury taktyczne i umiał walczyć jako jeździec, strzelec, kopijnik i
piechur14. Stan ten był trudny do zaakceptowania na Zachodzie, który
stawiał na zawodowość wojska, która pociągała za sobą ścisłe określenie
ról poszczególnych formacji.
W Rzeczpospolitej długo broniono się przed podziałem armii na
poszczególne specjalizacje. Jednak ten swoisty konserwatyzm nie zamknął
polskiej wojskowości w szczelnym getcie. Dbano o tradycję oręża, lecz
jednocześnie nie odcinano się od nowych prądów, jeśli miały one
korzystnie wpłynąć na całokształt. Wpływy starożytności na polską sztukę
wojenną możemy dostrzec już bardzo wcześnie, bo u schyłku XV wieku,
kiedy to Kazimierz Jagiellończyk zainteresował się traktatem Wegecjusza
pod tytułem „Epitome rei militaris” 15. Trudno powiedzieć w jakim stopniu
dzieło to odbiło się w polskiej rzeczywistości, ale faktem jest, iż dość
wcześnie zaistniała świadomość nowych rozwiązań w wojskowości. By
móc uczynić jakiś krok w praktyce, potrzebna była najpierw zmiana
myślenia. To musiało potrwać pewien czas i stąd wydaje się, iż za
Kazimierza Jagiellończyka dokonał się tylko przełom teoretyczny.
Pewnym jest jednak to, że był to przełom. Od następców na tronie
krakowskim zależało jak wykorzystają tę podbudowę. Mimo swej
odporności na zmiany oręż Rzeczpospolitej ulegał obcym tendencjom.
Ważny wpływ na to miała „Stratagemmata” Frontinusa, opracowana przez
Lipsiusa w XVI stuleciu. W takiej wersji dzieło zostało zaakceptowane
przez wojskowość Zachodu i w takiej dotarło do Polski. Poglądy
14

W. Majewski, J. Teodorczyk, Wojsko, [w:] „Polska w epoce odrodzenia. Państwo, społeczeństwo, kultura”, pod red. A. Wyczańskiego,

Warszawa 1986, s. 297-298.
15

M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, Kraków 1987, s. 46.
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klasycznych teoretyków oręża możemy znaleźć w dziełach m.in. Łaskiego
i Bielskiego16. Tarnowski, Łaski i Sarnicki czerpali dużo z Wegecjusza 17. Z
analiz wynika, iż Polacy zapożyczyli z traktatów starożytnych zwłaszcza
informacje z zakresu taktyki zaskoczenia przeciwnika oraz przyswoili
manewr flankowy, stosowany podczas bitwy. Zaczerpnięto też pewne
techniki dotyczące organizacji i szyku piechoty, jazdy oraz o
współdziałaniu różnych typów broni. Nie ma tu jednak tej precyzyjności
terminologicznej i naukowości, typowej dla zachodniej sztuki wojennej18.
Pewne rzeczy również braliśmy bezpośrednio od sąsiadów, bez zbędnej
podbudowy teoretycznej. I tak od Węgrów nauczyliśmy się taktyki jazdy,
czyli zmasowanego uderzenia cwałem. Będzie to charakterystyczna cecha
naszej sztuki wojennej. Od Czechów zaś nauczyliśmy się walki w oparciu
o tabor. Duży wpływ na polską wojskowość miało też niemieckie
piśmiennictwo. Chodzi tu głównie o umiejętność obchodzenia się z
artylerią, minerstwem i sztuką fortyfikacji19. Sam Batory był miłośnikiem
wojskowej literatury. Wiedział też dużo o sztuce oblężniczej, bowiem
czytał dzieło Reinharda von Solmsa20. Podobnych przykładów jest dużo, co
wskazuje według mnie na to, że tematyka ta nie była obca polskiej
wojskowości, ale większość rozwiązań pozostała na papierze i w
świadomości rodzimych teoretyków. Natomiast nowożytne pole walki w

16

Tamże, s. 47.

17

O. Laskowski, Odrębność staropolskiej sztuki wojennej, Warszawa 1935, s. 32.

18

Świadczy to o tym, że podbudowa teoretyczna dla wojskowości Rzeczpospolitej miała mniejsze znacznie niż praktyka, pomnażająca

gmatwaninę terminologiczną i ogólnikowe wyrażenia, znane tylko wybitnym praktykom, a trudne do przyswojenia dla tego, kto chciałby uczyć się z
tego (Z. Żygulski jun., Broń..., s. 181).
19

M. Kukiel, dz. cyt., s. 47.

20

J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992, s. 348.
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państwie polsko-litewskim kształtowało się według swoich reguł, tylko
nawiązując do tego, co pisali obcy specjaliści.
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3.„Podręczniki”

a

praktyka

walki

w

szkoleniu wojska
W związku z tym, że w naszej wojskowości charakterystyczny jest brak
schematyzmu, typowego dla Zachodu, każdy przypadek traktowany był
odrębnie przez dowódców. Ważny, jeśli nie najważniejszy, był „element
ruchu”. Góruje on początkowo nad „elementem ognia”. Praktyka panuje
nad teorią, bo nawet pospolity szyk zw. „dawnym obyczajem polskim” nie
jest ściśle przestrzegany21. Dlatego niewiele było wiedzy, której rekrut nie
znał i do której musiał być przygotowywany. Ten model utrwalił się w
polskiej tradycji wojskowej. I chociaż Batory musiał walczyć w
warunkach zbliżonych do zachodnioeuropejskich, to jednak nadal
poszukiwało się wielkich celów i strategicznych rozstrzygnięć, a sam
element zagonów dręczących przeciwnika odegrał bardzo ważną rolę 22.
Tak więc według moich ustaleń Batory utrzymał uwarunkowany tradycją
ruch, manewrowość i brak schematów, nawet w bitwach polowych, a
jedynie „element ognia” został zwiększony do niespotykanego dotąd
maksimum. Król ten bowiem starał się, aby roty miały charakter strzelczy.
Jednak zgranie w czasie i dyscyplinę nie dawało się osiągnąć bez
trenowania.
O naszym rodzimym patencie na szyk bojowy tak pisze Floryan
Zebrzydowski: „Na to każdy z rotmistrzów ma pamięć mieć, aby huf z
21

O. Laskowski, Odrębność..., s. 32.

22

Tamże, s. 34.
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przodku konniejszemi osadził a takichże pobok i nazad, bo też z zadu
bywa czasem przodek, a drobniejsze konie i nie tak zbrojne pachołki we
środek. A im ma przykazać, aby gdy każą do hufu każdy swe miejsce
wiedział a dobrze pamiętał, w którym rzędzie [szeregu – T.Z.] ma stać i
między kim i nie tylko ma pamiętać tych obok siebie, ale i kilku ich od
siebie, a dlatego i dla prędkości, zwłaszcza czasu trwogi nie mogą czasem
we wszystkich rzędach stawać, aby i onym, których nie będzie między
sobą miejsce zostawili. A tak chociaż się kto spóźni, chociaż się nikt
opóźniać nie ma, tedy na swoje miejsce wjedzie a sprawa raz deliberate
uczyniona, nie będzie odmieniana; bo widamy, że naprędce kiedy
sprawują, tedy kto się nawinie pada w rząd, by tylko towarzysze na
przodku stanęli, a liczba rzędów jednaka była. A ona porządna sprawa,
kiedy jej najpilniej, kiedy wprzód huf wielki czynią, w niwecz się obraca.
A kiedy się ludzie w to wprawią, że miejsca swoje pamiętają, tedy razem
huf stanie, bo jedni w przodku stawa ją, drudzy z tyłu, trzeci pośrodku i z
krajów, a kto się opóźni, więc na swoje miejsce i dlatego trzeba, aby każdy
rotmistrz, sprawiwszy w huf rotę swą, kazał spisać, kto w pierwszym,
wtórym, trzecim, czwartym rzędzie, a w której liczbie od końca ma stad,
bo nie trzeba więcej czterech rzędów czynić. A ktoby miejsca nie miał
strzedz, aby był karan. A gdy się ludzie tak wprawią, łacne będą szyki
rotmistrzom i po tych hetmanowi”23. Zebrzydowski wykłada nam
podstawowe zasady, jakie mają obowiązywać przy formowaniu szyku
bojowego. W tym cytacie zwraca szczególnie jedna rzecz, a mianowicie
23

Stanisława Łaskiego Wojewody Sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne, wyd. z rękopisów muzeum wileńskiego z przedmową

Mikołaja Malinowskiego oraz dodatkiem dzieł Jana Tarnowskiego z jedynego egzemplarza biblioteki kórnickiej, Wilno 1864, s. 294-295; zob. K.
Górski, Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 32-35.
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to, iż każdy żołnierz miał ściśle wyznaczone miejsce w szeregu i nie mógł
go zmieniać. W razie mobilizacji zapobiegało to chaosowi, lecz wymagało
ciągłych ćwiczeń, by wszystko zapamiętać. Żołnierz bowiem nie tylko
dbał o swoje miejsce w uszykowaniu, ale też musiał wiedzieć, kto stoi w
jego sąsiedztwie. Jeden drugiego zatem kontrolował wzrokiem, a to z kolei
zmniejszało możliwość pomyłki. Nie każdy bowiem musiał umieć liczyć i
był na tyle inteligentny. M. Plewczyński ustalił na podstawie badań nad
obroną potoczną, iż poziom wykształcenia (alfabetyzacji) kształtował się
na bardzo niskim poziomie24, a zatem na pewno występowały duże
trudności z pisaniem, czytaniem i oczywiście liczeniem. Napisanie więc i
danie żołnierzom „podręcznika” dotyczącego taktyki walki nic by nie dało,
wobec czego nie przykładano do tego zbyt wielkiej wagi. To samo również
dotyczyło instrukcji, gdzie kto ma stać w uszykowaniu. To również mogło
być zawodne. W związku z tym pozostawała tylko praktyka. Zresztą
podobnie działo się i na Zachodzie, gdyż traktaty starożytne (nawet te,
przystosowane do warunków nowożytnych) bywały rozumiane tylko przez
nielicznych. Oficerowie i żołnierze bazowali wyłącznie na praktycznych
treningach, które miały charakter regularnych ćwiczeń i to nie tylko na
poziomie oddziału, ale i pojedynczego rekruta, z naciskiem na zaprawę
fizyczną25. Trzeba było w żołnierzach wykształcić pewne mechanizmy,
które podczas alarmu zadziałałyby automatycznie. Ale oddział wojska nie
tylko musiał sprawnie formować się, ale też walczyć. Tu jeszcze więcej
trzeba było wylać potu, aby osiągnąć sukces. Zebrzydowski pisze o tym,
24

M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta. Studia nad zawodem wojskowym w XVI wieku,

Warszawa 1985, s. 88.
25

E. Razin, dz. cyt., s. 570-571.
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żeby uszykowanie obsadzić „konniejszemi” z przodu, po bokach i z tyłu,
„bo też z zadu bywa czasem przodek”. Intencją hetmana było więc
ustawienie najlepszej konnicy w zewnętrznych rzędach i szeregach
uszykowania. Pod terminem „konniejszemi” należy rozumieć też, iż mamy
tu do czynienia z elitą armii doświadczoną w bojach. Byli oni
odpowiednikami „straceńców” u lancknechtów, czyli po prostu veteranos
(weterani), a ich podstawowym zadaniem stało się prowadzenie mniej
doświadczonych żołnierzy (tiranos) podczas walki. Było to wyuczenie
wyłącznie przez praktykę26. Na indywidualne wyszkolenie składało się:
zaprawa fizyczna, ujeżdżanie koni, szermierka i strzelanie. Ćwiczenie w
strzelaniu rusznic nie było częste wśród ogółu szlachty, ale za to popularne
na Rusi i Podolu. Świadczy o tym uchwała sejmu piotrkowskiego z 1519
roku, aby nikt nie zabierał z sobą rusznicy po wyjściu ze służby z
wyjątkiem Rusinów, którzy ciągle być muszą gotowi do obrony. Natomiast
w programie ćwiczeń zespołowych najbardziej istotna była musztra
bojowa: zwroty, formowanie szyków i przegrupowanie. Pomagały w tym
różnego rodzaju „okazowania” i przemarsze27.
Nowożytność zrodziła potrzebę spojrzenia na wojnę jak na sztukę, a
każda sztuka miała swoich mistrzów i „podręczniki” do nauki oraz pewien
uniwersalny zasób wiedzy, przekazywany ustnie z pokolenia na pokolenie.
I chociaż polska wojskowość broniła się przed utartymi schematami, to
jednak i tu możemy znaleźć mistrzów i ich „podręczniki” do nauki
wojowania. Zasadniczym jednak fundamentem naszej sztuki wojennej
26

M. Plewczyński, Żołnierz jazdy..., s. 118.
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Tamże, s. 105, 112 i 114.
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była właśnie owa wiedza przekazywana ze starszych żołnierzy na
młodszych. A „podręczniki” w Rzeczpospolitej nie stały się kopiami
starożytnych traktatów, jak to się działo na Zachodzie, chociaż wpływ da
się zauważyć, ale bywały wzorowane na oryginalnej spuściźnie
wywodzącej się z praktyki. Czerpały z doświadczenia dawnych rodzimych
dowódców, a przy okazji adaptowały nowości ze Wschodu i z Zachodu.
Już bowiem same stosowanie polskiego szyku wojennego, którego można
uznać za kwintesencję naszych rozwiązań na polu wojskowym, daje nam
do zrozumienia, iż nowożytni żołnierze nie mogli obejść się bez
odpowiednich szkoleń. I na to właśnie szczególnie zwracają uwagę polscy
teoretycy wojskowości. To chciał nam przekazać Zebrzydowski, a hetman
Tarnowski pisze, by młodzi ludzie „szkoły rycerskie mieli, tak ku strzelbie,
ku zapaskom,, jako ku szermierstwu”. Narzeka, iż teraz nastąpił upadek
dyscypliny w wojsku28. Niemniej jednak „szkół rycerskich” w naszym
rozumieniu nie było, a sławnemu wodzowi chodzi po prostu o
wyszkolenie, które nabywano przez całe życie, przy okazji wykonując
swoje zawody nie zawsze związane z wojskiem. W podobnym tonie
brzmią „Artykuły Hetmańskie”, gdzie w punkcie 2 czytamy: „Strzelcy i
inszej broni umiejętnie używać. Rotą debrze rządzić i sprawować. Równo
czołami iść. Rzędu i miejsca strzedz i pilnować rozkazania w rzędnym
postępowaniu”29. Szkolenie takie miało obejmować wiele elementów.
Albert Brandenburski, reprezentujący tu myśl zachodnią, radzi, „aby się
też tego i owego uczyli. Albo żeby się kielka set ich, dwadzieścia lat albo
28

Stanisława Łaskiego…, s. 5.
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Tamże, s. 162.
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więcej w potrzebach dali użyć, międzi któremi barzo mało. Też i podczas
ledwo jeden nalezion bywa, któryby około szykowania. Albo inszych
pożytecznych a potrzebnych spraw wojennych, jako to około wodzenia, a
sprawowania hufów. A daleko umiej rady jakiej dać, wachę porządnie
osadzić, a strzelbę zatoczyć: szancować, obóz albo leger toczyć a położyć,
albo co takowego potrzebnego uczynić wiedział a gruntownie wedle
potrzeby rozumiał”30. Takież „monstrowanie” dotyczyło dowódców i
zwykłych żołnierzy. Wskazane były wspólne ćwiczenia: „A wszakosz iż
też nie masz tych którzy w służbach niebywali młodych Towarzyszów a
owszem Pacholikow. A tak potrzebne jest w tym napominanie aby PP
[Panowie – T.Z.] Rotmistrze tak jezdni jako i pieszy Towarzysze i Pachołki
swe wte wprawili a nie wten czas gdy przyjdzie do hufu albo do
szykowania iżby w hufie umieli stać, strzelby i inny broni swej używać, ku
potrzebie huffem na miejscu obracać takież gdy szykują aby umieli równie
ciągnąć...”31 Fechtunek żołnierze przechodzili w domach. Od maleńkości, a
ściślej biorąc od czasu, gdy mogli udźwignąć broń, byli wdrażani w
rzemiosło wojenne przez swoich ojców i wujów. Szlachcic zatem dobrze
władał bronią białą (zawsze noszono szablę, co było wyrazem
przynależności stanowej); nie obca mu też była umiejętność posługiwaniu
się łukiem, a także sprawne poruszanie się konno. Znacznie gorzej
posługiwano się bronią palną i tylko pistolet był w powszechnym użyciu 32.
Jednak jak na nowożytne pole walki to była tylko podstawa, która nie
30

Albert marchionis brandenburgensis ducis Prussiae libri de arte militari, mandato serenissimi regis poloniae Sigismundi Augusti scripti...,

wyd. przez A. Czartoryskiego, Paryż 1858 (lutetiae parisiorum), s. 27.
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Biblioteka Narodowa (dalej: BN), nr III 6609 (mf 32421), k. 1.
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M. Plewczyński, Żołnierz jazdy..., s. 118; K. Olejnik, Stefan Batory..., s. 104.
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mogła był wystarczająca. Wymagany był profesjonalizm, więc konieczne
było dodatkowe szkolenie, które by uzupełniło braki w wiedzy i
umiejętnościach, a także zapoznało przyszłego żołnierza z nowymi
aspektami walki. I polska tradycja wojskowa znała takie ćwiczenia.
Przykładem może być tzw. gonienie do pierścienia. Jedno z nich miało
miejsce na polu ujazdowskim pod Warszawą. Było to urządzone ku czci
Batorego, podczas przeprosin Jana Zamoyskiego, a miało się to odbywać
według artykułów ułożonych przez Andrzeja Opalińskiego, marszałka
koronnego. Brzmiały one następująco:33
"Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego, Tom II"

33

Cyt. za. K. Górski, Historya jazdy..., s. 46-47.

22

